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Overzicht wijzigingen inkoop jeugd Zuid-Holland Zuid  
 
Ronde acht 
Publicatie: 1 oktober 2019 
De wijzigingen treden in werking op 1 januari 2020 
 
1 Algemeen 
 
Aanmeldingsdocument: 
 

- De Serviceorganisatie wijzigt het aanmelddocument als volgt:  
 

Indien de aanbieder voor meerdere percelen gecontracteerd is maar de 
budgettoewijzing per perceel nog niet heeft plaatsgevonden, corrigeert de 
SOJ dit bij de vaststelling van het budget voor 2020. De toewijzing van het 
budget per perceel gebeurt op basis van de gefactureerde productie over 
het jaar 2018. 
 

- De Serviceorganisatie wijzigt het aanmelddocument als volgt: 
 
In het laatste kwartaal van 2019 nemen gemeenten in Zuidholland zuid 
een besluit over het per 1 januari 2020 invoeren van 
budgetverantwoordelijkheid per gemeente. Als gemeenten hiertoe 
besluiten wordt mogelijk het toewijzen van jeugdhulp met zorgprofielen 
afgeschaft en vervangen door specifieke zorgtoewijzingen met 
voorgeschreven maximale inzet per product per periode. 

 Dit betekent concreet dat reeds toegekende profielen worden 
 uitgefaseerd en er vanaf 1 januari 2020, of zoveel later als nodig is op 
 grond van een zorgvuldige invoering, specifiek ( p x q) wordt beschikt.  

 
-  De Serviceorganisatie wijzigt de beschrijving ‘eisen aan instelling’ als volgt:  

 
Uitgangspunt bij een instelling is dat de zorg niet solistisch wordt geregeld 
maar samenwerking in multidisciplinaire teams centraal staat. De 
verschillende disciplines die onderdeel uitmaken van het team zijn in dienst 
van de instelling. Binnen een instelling zijn veelal meerdere 
regiebehandelaren werkzaam en wordt al dan niet gebruik gemaakt van 
medebehandelaars die eveneens bij de instelling in dienst zijn. Voor 
instellingen gelden andere AGB-codes, dan die voor vrijgevestigden, 
waaraan overeenkomstige eisen worden gesteld.  
 
De zorgaanbieder die declareert met één van onderstaande AGB-
classificatiecodes wordt gezien als instelling (sectie III). Andere 
zorgaanbieders worden gelijkgesteld met een vrijgevestigde. 
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Classificatiecode Omschrijving 

06 Groep 06 Ziekenhuizen 

06-29 Groep 06-29 Psychiatrisch Ziekenhuis 

19 Audiologische Centra 

22 Zelfstandige behandelcentra extramurale praktijken medisch 
specialisten 

25 Inrichting voor psychiatrische deeltijdbehandeling 

30 Instelling voor verstandelijk gehandicapten 

35 Instelling voor visueel gehandicapten 

45 Verpleeginrichtingen 

47 Verpleeginrichtingen 

54 GGZ instellingen (PUK/PAAZ) 

60 Instelling voor dagverpleging voor ouderen 

70 Kinderdagverblijven 

72 RIBW 

73 WLZ gecombineerd 

75 Thuiszorginstellingen 

79 RIAGG 

 
- De Serviceorganisatie stelt een nieuw perceel open:  

 
De Serviceorganisatie Jeugd ZHZ gaat met ingang van 1 januari 2020 door 
middel van een nieuw perceel jeugdhulpaanbieders contracteren, die 
daardoor jeugdhulp aan jeugdigen kunnen leveren op school. Dit kan 
jeugdhulp aan jeugdigen zijn op de groep (in de ruimte waar klassikaal 
wordt lesgegeven) als ook jeugdhulp buiten de groep, maar wel op de 
school. De Serviceorganisatie Jeugd ZHZ heeft geconstateerd dat er voor 
het speciaal onderwijs, het speciaal basisonderwijs, het speciaal voortgezet 
onderwijs en het praktijkonderwijs jeugdhulp in de school wordt geboden. 
Daarbij is er sprake van een substantieel volume waardoor er behoefte is 
bij alle Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en de scholen in de 
regio Zuidholland Zuid om jeugdhulp meer in samenhang aan te bieden. 
Hiermee wordt samenhang met de schooldoelen bedoeld, alsook de doelen 
in de thuissituatie. 

 
Voor de contractering verwijzen wij u naar het perceel onderwijs - 
jeugdhulp in negometrix. Daar kunt u het aanmelddocument jeugdhulp op 
school terugvinden met de regionale visie, de uitgangspunten en het 
programma van eisen waar de jeugdhulphulpaanbieders en de door hen 
geleverde jeugdhulp op school aan moeten voldoen. Inschrijven op het 
perceel is mogelijk van 1 oktober 2019 tot 1 december 2019. 

 
 

- In de diverse aanmelddocumenten inkoop jeugdhulp is vanaf de eerste 
versie de navolgende passage opgenomen: 
 
"Opdrachtgever is voornemens om gedurende de looptijd van het contract: 
(…) Jeugdhulpvoorzieningen onder te brengen binnen de gemeentelijke 
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toegang. Hierbij wordt in eerste instantie gedacht aan enkelvoudige 
voorzieningen zoals BGGZ, ambulante begeleiding en vaktherapie." 
 
De gemeenten Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam, Papendrecht en 
Sliedrecht hebben aangegeven m.i.v. 1 januari 2020 dit voornemen te 
concretiseren en de navolgende producten als algemene voorziening te 
gaan aanbieden: 
 
• Begeleiding (l)vb (H150, H153 en H300, excl. logeren) 
• J & O zonder verblijf in het netwerk van de jeugdige (J&O1 en J&O2) 
• Basis GGZ 
 
 
Overgangsmaatregel 
Trajecten individuele jeugdhulp die zijn gestart in 2019 en doorlopen in 
2020 worden gecontinueerd voor de duur van maximaal 6 maanden. In de 
periode tot 1 juli 2020 vindt voor deze trajecten een geleidelijke overdracht 
plaats naar het lokale team. Als de zorgtoewijzing voor een op 1 januari 
2020 lopend traject afloopt voor 1 juli 2020, en er is noodzaak het traject 
te verlengen dan wordt vanaf ingangsdatum verlenging de algemene 
voorziening ingezet. Vanaf 1 juli wordt in principe deze jeugdhulp alleen 
nog aangeboden als algemene voorziening, tenzij deze algemene 
voorziening naar het oordeel van de GGZ-expert van het lokale team geen 
passend aanbod is. In dat geval zet de gemeente een individuele 
voorziening in en sluit hiervoor een maatwerkcontract af. 

 
De administratieve en financiële afhandeling van de jeugdhulp aan 
jeugdige waarop de overgangsmaatregel van toepassing is wordt tot het 
moment van overdracht naar het lokale team gedaan door de SOJ. 

 
Bovenstaande wijziging is onder voorbehoud van goedkeuring door het 
Algemene Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid 
en Jeugd. Besluitvorming hierover staat gepland op 10 oktober. 

 
Consequenties voor het budget 
De SOJ bepaalt per aanbieder op basis van de realisatie 2018, op 
bovenstaande producten (in dit geval de productcategorieën zoals die in 
2018 geldend waren), het budget wat met de uitvoering van deze vormen 
van jeugdhulp in de betreffende gemeenten. Dit deel van het aldus 
vastgestelde budget wordt in mindering gebracht op de budgetten van 
aanbieders die deze vormen van jeugdhulp leveren in de betreffende 
gemeenten. Het budget wat nodig is voor de uitvoering van de 
overgangsmaatregel wordt voor 2020 incidenteel toegevoegd aan het 
budget van de aanbieder die de jeugdhulp biedt.  
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Gemeentelijke inkoop 

"De gemeenten Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam, Papendrecht en 

Sliedrecht willen algemene voorzieningen voor jeugdhulp ontwikkelen. De 

algemene voorzieningen komen niet in de plaats van de regionaal 

gecontracteerde individuele voorzieningen. De algemene voorzieningen worden 

voorliggend, waardoor de invoering wel invloed kan hebben op de regionale 

overeenkomsten. 

Daarom willen de gemeenten de algemene voorziening op een zorgvuldige en 

verantwoorde wijze invoeren.  Alvorens tot een definitieve keuze wordt 

overgegaan hoe en welke voorzieningen te organiseren zijn als algemene 

voorzieningen moet door middel van monitoring vastgesteld worden wat de beste 

vorm is voor de algemene voorziening, en aan welke randvoorwaarden moet 

worden voldaan om deze doeltreffend te laten zijn.  Dit betekent dat het voor 

genoemde producten vormgeven van een algemene voorziening, in eerste instantie 

zal plaatsvinden in de vorm van een pilot. De vorm en duur van de pilot kan 

verschillen per gemeenten. 

Het vormgeven van de pilot doen gemeenten in samenwerking met de SOJ.  De 

datum waarop SOJ en gemeenten bekendmaken hoe de contouren van de pilot 

eruitzien, hoe deze wordt gefinancierd en welk (inkoop)proces hiervoor wordt 

ingezet is afhankelijk van het besluitvormingstraject. Besluitvorming zal op zijn 

vroegst plaatsvinden in oktober, maar mogelijk pas in december." 

 
 
Overeenkomsten: 
 
 Opgenomen onder elk perceel.  
 
 
 
2 AWBZ 
 
Overeenkomst: 
 
- De Serviceorganisatie wijzigt artikel 29.1 als volgt:  

 
Opdrachtgever stelt voor opdrachtnemer elk kalenderjaar een 
budgetplafond vast voor het opvolgend kalenderjaar. Opdrachtgevers stelt 
de uitgangspunten die gelden voor de bepaling van het budgetplafond voor 
1 oktober van het lopende kalenderjaar vast. Opdrachtgever kan bij het 
vaststellen van de uitgangspunten rekening houden met bijzondere 
kenmerken van de jeugdige. Voor Opdrachtnemers die het voorgaande 
kalenderjaar geen diensten leverden geldt standaard een budgetplafond 
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van € 10.000,00. Het gaat voor alle Opdrachtnemers om een 
budgetplafond en niet om een budgetgarantie. 

 
- De Serviceorganisatie voegt aan artikel 29.1 toe:  

 
Opdrachtgever kan het budgetplafond verlagen indien één of meerdere 
gemeenten besluiten jeugdhulp zelf te organiseren en geen gebruik meer 
willen maken van de bij Opdrachtnemer gecontracteerde jeugdhulp. 
Opdrachtnemer hanteert voor het verlagen van het budget een wachttijd 
van 6 maanden na kennisgeving van de verlaging. 
 

- Onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring op 12 december 2019 
verwijdert de SO artikel 29.7 en bijlage 3 (Nee-tenzij regeling) 

 
- De service organisatie voegt aan artikel 32.2 het volgende toe: 

 
Opdrachtnemer die geen goedkeurende controleverklaring kan overleggen 
en niet kan aantonen dat de tekortkoming niet gemeenten regio Zuid 
Holland Zuid betreft, dient na afloop van het jaar voor 1 mei een door de 
ouder / wettelijke vertegenwoordiger van haar cliënten ondertekende 
bevestiging dat de jeugdhulp is geleverd. Voor de bevestiging dient 
bijgaand formulier te worden gebruikt. 
 

- De Serviceorganisatie voegt aan artikel 32.2A toe: 
 
Aanbieder kan, na toestemming van Opdrachtgever, langs alternatieve 
manier, zekerheid verstrekken over de juistheid van de directe contacttijd 
zoals omschreven in art. 32.2. 
 

- De Serviceorganisatie voegt aan artikel 32.6 het volgende toe: 
 

Indien Opdrachtnemer in een jaar minder dan 100.000 euro aan jeugdhulp 
levert, overlegt Opdrachtnemer na afloop van het jaar voor 1 maart een 
door de ouder / wettelijke vertegenwoordiger van haar cliënten 
ondertekende bevestiging dat de jeugdhulp is geleverd. Voor de bevestiging 
dient bijgaand formulier te worden gebruikt. 

 
3 JO 
 
Aanmeldingsdocument: 
 
- De Serviceorganisatie hevelt de producten VF 3 (behandelgroep gezinshuis 

licht) en VF 4 (behandelgroep gezinshuis) over van het perceel J&O naar het 
perceel pleegzorg.  
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- De Serviceorganisatie wijzigt de tarieven van het perceel J&O als volgt:  
 
De volgende producten met bijbehorende tarieven komen te vervallen:  
 

JH2-A Ambulante specialistische jeugdhulp 192,53 

JH2-B Intramurale specialistische jeugdhulp 161,22 

JH2-C Specialistische groepsjeugdhulp 11,66 

JH2-D Specialistische groepsjeugdhulp zwaar 29,08 

JH3-A Ambulante therapeutische jeugdhulp 267,69 

JH3-B Therapeutische jeugdhulp op locatie aanbieder 249,27 

JH3-C Therapeutische groepsjeugdhulp 113,6 

JH4 Jeugdhulp crisis 158,58 

 
De volgende producten met bijbehorende tarieven worden toegevoegd:  
 

Product Naam  Per minuut Per uur 

J&O1 Specialistische jeugdhulp met inzet 
gedragswetenschapper (GW); inzet GW wordt 
niet gedeclareerd 

1,49  89,40  

J&O2 Specialistische jeugdhulp zonder inzet 
gedragswetenschapper 

1,29  77,40 

J&O3 Specialistische jeugdhulp MDFT; inzet GW wordt 
niet gedeclareerd 

1,65 99,00 

J&O4 Specialistische groepsjeugdhulp zwaar 0,30 18,00 

J&O5 Specialistische groepsjeugdhulp 0,12 7,20 

J&O6 Crisis 3,02 181,20 

 
NB: de tarieven zijn tot stand gekomen door het gewogen gemiddelde te 
nemen van de berekeningen aangeleverd door de 3 zorgaanbieders die 
tezamen verantwoordelijk zijn voor 83 % van de omzet op deze producten. 
De basis voor het tarief bij J & O 1 is de gewogen gemiddelde inzet van HBO- 
en WO-geschoolde medewerkers, alsmede de inzet van een 
gedragswetenschapper op cliënt gebonden activiteiten. 
De basis voor het tarief bij J & O 2 is de gewogen gemiddelde inzet van 
uitsluitend HBO- en WO-geschoolde medewerkers op cliënt gebonden 
activiteiten. 
 

- De serviceorganisatie voegt aan het product J&O 1 Specialistische jeugdhulp 
met inzet gedragswetenschapper (GW) het volgende toe:  

 
Onder J&O 1 vallen de navolgende diensten:    
• Specialistische jeugdhulp ambulant 
• Therapeutische jeugdhulp ambulant 
• Therapeutische jeugdhulp ambulant 
• Specialistische jeugdhulp bij een zorgaanbieder 
• Therapeutische jeugdhulp bij een zorgaanbieder 
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Dit product mag alleen gedeclareerd worden als er een 
gedragswetenschapper (GW) is ingezet.  
 
Gedragswetenschappers hebben (minimaal) een master 
orthopedagogiek/psychologie, via een van de erkende universiteiten en zijn 
SKJ-geregistreerd. Het tarief J&O 1 wordt aan de tarievenlijst toegevoegd 
nadat aanbieder het bewijs overlegt dat de gedragswetenschapper aan de 
kwaliteitseisen voldoet. 
 
Aanbieder moet op verzoek bewijs kunnen overleggen dat jeugdhulp is 
geleverd door een gedragswetenschapper. De SOJ behoudt zich het recht 
voor het overlegde bewijs te verifiëren bij de jeugdige en/of de ouders.  
 
De door de gedragswetenschapper verleende jeugdhulp is verdisconteerd 
in het tarief van J&O1 en mag dus niet apart worden gedeclareerd. 

 
- De serviceorganisatie voegt aan het product J&O 2 Specialistische jeugdhulp 

zonder inzet gedragswetenschapper het volgende toe:  
 

Onder J&O 2 vallen de navolgende diensten:    
• Specialistische jeugdhulp ambulant 
• Therapeutische jeugdhulp ambulant 
• Therapeutische jeugdhulp ambulant 
• Specialistische jeugdhulp bij een zorgaanbieder 
• Therapeutische jeugdhulp bij een zorgaanbieder 

 
- De serviceorganisatie voegt aan het product J&O 3 Specialistische jeugdhulp 

MDFT het volgende toe:  
 

Dit betreft jeugdhulp in een MDFT traject. Alleen aanbieders die volledig 
MDFT gecertificeerd zijn mogen dit product declareren. Van volledige 
certificering is sprake als aanbieder beschikt over een geldig certificaat A 
en B. 
 
Het tarief MDFT wordt toegevoegd aan de tarievenlijst na inlevering van 
een geldig MDFT-certificaat. De door de gedragswetenschapper verleende 
jeugdhulp is verdisconteerd in het tarief van J&O1 en mag dus niet apart 
worden gedeclareerd. 
 
MDFT 
MultiDimensionele FamilieTherapie (MDFT) is een erkend 
behandelprogramma. Het biedt hulp aan jongeren met uiteenlopend, vaak 
meervoudig probleemgedrag. Probleemgedrag van jongeren heeft 
uiteraard te maken met de persoon zelf. Ook de omgeving van de jongere 
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heeft invloed en verdient daarom aandacht. Denk aan het gezin, vrienden, 
school, werk, vrijetijdsbesteding. 
 
MDFT is ontwikkeld door CTRADA – het Center for Treatment on Adolescent 
Drug Abuse van de Universiteit van Miami 
 
Doelgroep  
MDFT is bestemd voor jongeren van 12 tot 23 jaar die problemen hebben 
op het gebied van middelenmisbruik, en/of spijbelen of crimineel gedrag 
vertonen. Om voor MDFT in aanmerking te komen moet een jongere een 
actieve of een te activeren gezinsband hebben. Hij hoeft niet thuis te 
wonen, maar moet wel regelmatig contact hebben met zijn ouders of 
andere familieleden.  
 
Doel  
Doel van MDFT is de jongere te helpen een leven te leiden waarin 
probleemgedrag verdwijnt of afneemt en bevredigende maatschappelijke 
participatie mogelijk wordt. De therapeut streeft naar verbetering van het 
functioneren van de jongere in het gezin, op school of werk en in de buurt, 
en naar bevordering van leeftijdsadequate vrijetijdsbesteding en gezonde 
relaties met leeftijdgenoten. 

 
Overeenkomst: 
 
- De Serviceorganisatie wijzigt artikel 29.1 als volgt:  

 
Opdrachtgever stelt voor opdrachtnemer elk kalenderjaar een 
budgetplafond vast voor het opvolgend kalenderjaar. Opdrachtgever stelt 
de uitgangspunten die gelden voor de bepaling van het budgetplafond voor 
1 oktober van het lopende kalenderjaar vast. Opdrachtgever kan bij het 
vaststellen van de uitgangspunten rekening houden met bijzondere 
kenmerken van de jeugdige. Voor Opdrachtnemers die het voorgaande 
kalenderjaar geen diensten leverden geldt standaard een budgetplafond 
van € 10.000,00. Het gaat voor alle Opdrachtnemers om een 
budgetplafond en niet om een budgetgarantie. 

 
- De Serviceorganisatie voegt aan artikel 29.1 toe:  

 
Opdrachtgever kan het budgetplafond verlagen indien één of meerdere 
gemeenten besluiten jeugdhulp zelf te organiseren en geen gebruik meer 
willen maken van de bij Opdrachtnemer gecontracteerde jeugdhulp. 
Opdrachtnemer hanteert voor het verlagen van het budget een wachttijd 
van 6 maanden na kennisgeving van de verlaging. 
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- Onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring op 12 december 2019 
verwijdert de SO artikel 29.7 en bijlage 3 (Nee-tenzij regeling) 

 
- De service organisatie voegt aan artikel 32.2 het volgende toe: 

 
Opdrachtnemer die geen goedkeurende controleverklaring kan overleggen 
en niet kan aantonen dat de tekortkoming niet gemeenten regio Zuid 
Holland Zuid betreft, dient na afloop van het jaar voor 1 mei een door de 
ouder / wettelijke vertegenwoordiger van haar cliënten ondertekende 
bevestiging dat de jeugdhulp is geleverd. Voor de bevestiging dient 
bijgaand formulier te worden gebruikt. 
 
 
Aanbieder declareert met ingang van 2020 met de nieuwe producten cliënt 
gebonden tijd (CGT). CGT is gedefinieerd als alle tijd die direct of indirect 
voor of met een cliënt wordt besteed. We onderscheiden daarbij de 
volgende de volgende items / indelingen die kunnen spelen: 

  
Onder cliënt gebonden tijd vallen de navolgende activiteiten: 

Contact met cliënt/ ouder/ wettelijk vertegenwoordiger 

Contact met aanmeldcoördinator en jeugdteams zhz over cliënt 

Bespreking met gedragswetenschapper 

Casusbespreking met collega 

Contact met andere zorginstellingen 

Reistijd (heenreis en laatste cliënt heen- en terugreis) 

Gespreksvoorbereiding 

Evaluatie tussentijds en bij afronding 

Dossiervorming en gespreksverslagen 

 
- De Serviceorganisatie voegt aan artikel 32.5 het volgende toe: 
 

Indien Opdrachtnemer in een jaar minder dan 100.000 euro aan jeugdhulp 
levert, overlegt Opdrachtnemer na afloop van het jaar voor 1 maart een 
door de ouder / wettelijke vertegenwoordiger van haar cliënten 
ondertekende bevestiging dat de jeugdhulp is geleverd. Voor de bevestiging 
dient bijgaand formulier te worden gebruikt. 
 

4 GGZ 
 
Aanmeldingsdocument: 
 
Geen. 
 
Overeenkomst: 
 
- De Serviceorganisatie wijzigt artikel 29.1 als volgt:  
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Opdrachtgever stelt voor opdrachtnemer elk kalenderjaar een 
budgetplafond vast voor het opvolgend kalenderjaar. Opdrachtgever stelt 
de uitgangspunten die gelden voor de bepaling van het budgetplafond voor 
1 oktober van het lopende kalenderjaar vast. Opdrachtgever kan bij het 
vaststellen van de uitgangspunten rekening houden met bijzondere 
kenmerken van de jeugdige. Voor Opdrachtnemers die het voorgaande 
kalenderjaar geen diensten leverden geldt standaard een budgetplafond 
van € 10.000,00. Het gaat voor alle Opdrachtnemers om een 
budgetplafond en niet om een budgetgarantie. 

 
- De Serviceorganisatie voegt aan artikel 29.1 toe:  

 
Opdrachtgever kan het budgetplafond verlagen indien één of meerdere 
gemeenten besluiten jeugdhulp zelf te organiseren en geen gebruik meer 
willen maken van de bij Opdrachtnemer gecontracteerde jeugdhulp. 
Opdrachtnemer hanteert voor het verlagen van het budget een wachttijd 
van 6 maanden na kennisgeving van de verlaging. 
 

- De service organisatie voegt aan artikel 29.2 het volgende toe: 
 
Opdrachtnemer die geen goedkeurende controleverklaring kan overleggen 
en niet kan aantonen dat de tekortkoming niet gemeenten regio Zuid 
Holland Zuid betreft, dient na afloop van het jaar voor 1 mei een door de 
ouder / wettelijke vertegenwoordiger van haar cliënten ondertekende 
bevestiging dat de jeugdhulp is geleverd. Voor de bevestiging dient 
bijgaand formulier te worden gebruikt. 
 

- Onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring op 12 december 2019 
verwijdert de SO artikel 29.7 en bijlage 3 (Nee-tenzij regeling) 

 
- De Serviceorganisatie voegt aan artikel 32.5 het volgende toe: 
 

Indien Opdrachtnemer in een jaar minder dan 100.000 euro aan jeugdhulp 
levert, overlegt Opdrachtnemer na afloop van het jaar voor 1 maart een 
door de ouder / wettelijke vertegenwoordiger van haar cliënten 
ondertekende bevestiging dat de jeugdhulp is geleverd. Voor de bevestiging 
dient bijgaand formulier te worden gebruikt. 

 
5 EED 
 
Aanmeldingsdocument: 
 
Geen. 
 
Overeenkomst: 
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- De Serviceorganisatie wijzigt artikel 29.1 als volgt:  

 
Opdrachtgever stelt voor opdrachtnemer elk kalenderjaar een 
budgetplafond vast voor het opvolgend kalenderjaar. Opdrachtgever stelt 
de uitgangspunten die gelden voor de bepaling van het budgetplafond voor 
1 oktober van het lopende kalenderjaar vast. Opdrachtgever kan bij het 
vaststellen van de uitgangspunten rekening houden met bijzondere 
kenmerken van de jeugdige. Voor Opdrachtnemers die het voorgaande 
kalenderjaar geen diensten leverden geldt standaard een budgetplafond 
van € 10.000,00. Het gaat voor alle Opdrachtnemers om een 
budgetplafond en niet om een budgetgarantie. 

 
- De Serviceorganisatie voegt aan artikel 29.1 toe:  

 
Opdrachtgever kan het budgetplafond verlagen indien één of meerdere 
gemeenten besluiten jeugdhulp zelf te organiseren en geen gebruik meer 
willen maken van de bij Opdrachtnemer gecontracteerde jeugdhulp. 
Opdrachtnemer hanteert voor het verlagen van het budget een wachttijd 
van 6 maanden na kennisgeving van de verlaging. 
 

- Onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring op 12 december 2019 
verwijdert de SO artikel 29.7 en bijlage 3 (Nee-tenzij regeling. 

 
 

- De service organisatie voegt aan artikel 32.2 het volgende toe: 
 
Opdrachtnemer die geen goedkeurende controleverklaring kan overleggen 
en niet kan aantonen dat de tekortkoming niet gemeenten regio Zuid 
Holland Zuid betreft, dient na afloop van het jaar voor 1 mei een door de 
ouder / wettelijke vertegenwoordiger van haar cliënten ondertekende 
bevestiging dat de jeugdhulp is geleverd. Voor de bevestiging dient 
bijgaand formulier te worden gebruikt. 
 

- De Serviceorganisatie voegt aan artikel 32.5 het volgende toe: 
 

Indien Opdrachtnemer in een jaar minder dan 100.000 euro aan jeugdhulp 
levert, overlegt Opdrachtnemer na afloop van het jaar voor 1 maart een 
door de ouder / wettelijke vertegenwoordiger van haar cliënten 
ondertekende bevestiging dat de jeugdhulp is geleverd. Voor de bevestiging 
dient bijgaand formulier te worden gebruikt. 

 
6 GI 
 
Aanmeldingsdocument: 
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Geen. 
 
Overeenkomst: 
 
- De Serviceorganisatie wijzigt artikel 27.1 als volgt:  

 
Opdrachtgever stelt voor opdrachtnemer elk kalenderjaar een 
budgetplafond vast voor het opvolgend kalenderjaar. Opdrachtgever stelt 
de uitgangspunten die gelden voor de bepaling van het budgetplafond voor 
1 oktober van het lopende kalenderjaar vast. Opdrachtgever kan bij het 
vaststellen van de uitgangspunten rekening houden met bijzondere 
kenmerken van de jeugdige. Voor Opdrachtnemers die het voorgaande 
kalenderjaar geen diensten leverden geldt standaard een budgetplafond 
van € 10.000,00. Het gaat voor alle Opdrachtnemers om een 
budgetplafond en niet om een budgetgarantie. 

 
- De Serviceorganisatie voegt aan artikel 27.1 toe:  

 
Opdrachtgever kan het budgetplafond verlagen indien één of meerdere 
gemeenten besluiten jeugdhulp zelf te organiseren en geen gebruik meer 
willen maken van de bij Opdrachtnemer gecontracteerde jeugdhulp. 
Opdrachtnemer hanteert voor het verlagen van het budget een wachttijd 
van 6 maanden na kennisgeving van de verlaging. 
 

- Onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring op 12 december 2019 
verwijdert de SO artikel 27.7 en bijlage 3 (Nee-tenzij regeling) 

 
- De service organisatie voegt aan artikel 30.2 het volgende toe: 

 
Opdrachtnemer die geen goedkeurende controleverklaring kan overleggen 
en niet kan aantonen dat de tekortkoming niet gemeenten regio Zuid 
Holland Zuid betreft, dient na afloop van het jaar voor 1 mei een door de 
ouder / wettelijke vertegenwoordiger van haar cliënten ondertekende 
bevestiging dat de jeugdhulp is geleverd. Voor de bevestiging dient 
bijgaand formulier te worden gebruikt. 
 

- De Serviceorganisatie voegt aan artikel 30.5 het volgende toe: 
 

Indien Opdrachtnemer in een jaar minder dan 100.000 euro aan jeugdhulp 
levert, overlegt Opdrachtnemer na afloop van het jaar voor 1 maart een 
door de ouder / wettelijke vertegenwoordiger van haar cliënten 
ondertekende bevestiging dat de jeugdhulp is geleverd. Voor de 
bevestiging dient bijgaand formulier te worden gebruikt. 
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7 Pleegzorg  
  
Aanmeldingsdocument: 
 
- De Serviceorganisatie hevelt de producten VF 3 (behandelgroep gezinshuis 

licht) en VF 4 (behandelgroep gezinshuis) over van het perceel J&O naar het 
perceel pleegzorg.  

 
- De Serviceorganisatie voegt aan de beschrijving Verblijf 24uurs in gezinshuizen 

de volgende beschrijvingen toe:  
 

VF3: behandelgroep gezinshuis licht 
Een gezinshuis is een kleinschalige 24 uurs woonvorm voor maximaal 6 
jeugdigen. Gezinshuisouders bieden jeugdigen een veilige gezinssituatie in 
een normale leefomgeving, waarin naast verzorging en opvoeding ook 
professionele begeleiding/behandeling wordt geboden. Gezinshuisouders 
zijn de vaste opvoeders en vormen de vaste basis voor de jeugdigen. 
Het verblijf draagt bij aan verbeteren van het gedrag van de jeugdige, 
waardoor terugkeer naar huis, of doorstroom naar zelfstandig wonen 
mogelijk wordt. Waar mogelijk en nodig wordt ook de terugkeer naar 
onderwijs en de doorstroom naar werk of arbeidsmatige dagbesteding 
gerealiseerd. 
 
De hulpverlening wordt geboden door een professional met 
orthopedagogische/(ped)agogische kennis en ervaring op HBO 
opleidingsniveau, of door professionals met MBO en HBO opleidingsniveau 
gezamenlijk. Er is ondersteuning mogelijk vanuit een multidisciplinair team 
van behandelaren. 
 
Dat het een 'lichte' vorm betreft komt tot uiting in de lage verhouding FTE 
per capaciteitsplaats. 
Formatie: ≤ 0,30 FTE/CAP 
 
Doelgroep: 
Jeugdigen heeft lichte (gedrags)problemen als gevolg van een (vermoeden 
van een) (licht) verstandelijke beperking en/of als gevolg van psychische 
problemen. 
 
VF4: behandelgroep gezinshuis 
Een gezinshuis is een kleinschalige 24 uurs woonvorm voor maximaal 4 
jeugdigen. Gezinshuisouders bieden jeugdigen een veilige gezinssituatie in 
een normale leefomgeving, waarin naast verzorging en opvoeding ook 
professionele begeleiding/behandeling wordt geboden. Gezinshuisouders 
zijn de vaste opvoeders en vormen de vaste basis voor de jeugdigen.  



  

           
           
        www.jeugdzhz.nl 

 

14 

Het verblijf draagt bij aan verbeteren van het gedrag van de jeugdige, 
waardoor terugkeer naar huis, of doorstroom naar zelfstandig wonen 
mogelijk wordt. Waar mogelijk en nodig wordt ook de terugkeer naar 
onderwijs en de doorstroom naar werk of arbeidsmatige dagbesteding 
gerealiseerd. 
 
De hulpverlening wordt geboden door een professional met 
orthopedagogische/(ped)agogische kennis en ervaring op HBO 
opleidingsniveau, of door professionals met MBO en HBO opleidingsniveau 
gezamenlijk. Er is ondersteuning mogelijk vanuit een multidisciplinair team 
van behandelaren 
 
De verhouding FTE per capaciteitsplaats is hoger dan in VF 3. 
Formatie: > 0,30 FTE/CAP 

 
Doelgroep: Jeugdigen heeft zware (gedrags)problemen als gevolg van een 
(vermoeden van een) verstandelijke beperking en/of als gevolg van 
psychische problemen. 
 
Kwaliteitseisen gezinshuizen: Gezinshuizen voldoen aan de eisen zoals 
vastgesteld in het document Kwaliteitscriteria gezinshuizen. Kwaliteit van 
jeugdhulp in professionele gezinsvormen, zie bijlage. 

 
Overeenkomst: 
 
- De Serviceorganisatie wijzigt artikel 26.1 als volgt:  

 
Opdrachtgever stelt voor opdrachtnemer elk kalenderjaar een 
budgetplafond vast voor het opvolgend kalenderjaar. Opdrachtgever stelt 
de uitgangspunten die gelden voor de bepaling van het budgetplafond voor 
1 oktober van het lopende kalenderjaar vast. Opdrachtgever kan bij het 
vaststellen van de uitgangspunten rekening houden met bijzondere 
kenmerken van de jeugdige. Voor Opdrachtnemers die het voorgaande 
kalenderjaar geen diensten leverden geldt standaard een budgetplafond 
van € 10.000,00. Het gaat voor alle Opdrachtnemers om een 
budgetplafond en niet om een budgetgarantie. 

 
- De Serviceorganisatie voegt aan artikel 26.1 toe:  

 
Opdrachtgever kan het budgetplafond verlagen indien één of meerdere 
gemeenten besluiten jeugdhulp zelf te organiseren en geen gebruik meer 
willen maken van de bij Opdrachtnemer gecontracteerde jeugdhulp. 
Opdrachtnemer hanteert voor het verlagen van het budget een wachttijd 
van 6 maanden na kennisgeving van de verlaging. 
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- Onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring op 12 december 2019 

verwijdert de SO artikel 29.7 en bijlage 3 (Nee-tenzij regeling) 

 

- De service organisatie voegt aan artikel 29.2 het volgende toe: 
 
Opdrachtnemer die geen goedkeurende controleverklaring kan overleggen 
en niet kan aantonen dat de tekortkoming niet gemeenten regio Zuid 
Holland Zuid betreft, dient na afloop van het jaar voor 1 mei een door de 
ouder / wettelijke vertegenwoordiger van haar cliënten ondertekende 
bevestiging dat de jeugdhulp is geleverd. Voor de bevestiging dient 
bijgaand formulier te worden gebruikt. 
 

- De Serviceorganisatie voegt aan artikel 29.5 het volgende toe:  
 

Indien Opdrachtnemer in een jaar minder dan 100.000 euro aan jeugdhulp 
levert, overlegt Opdrachtnemer na afloop van het jaar voor 1 maart een 
door de ouder / wettelijke vertegenwoordiger van haar cliënten 
ondertekende bevestiging dat de jeugdhulp is geleverd. Voor de bevestiging 
dient bijgaand formulier te worden gebruikt. 

 


